- periodiek schenken -

‘Geef meer om groen’
Steeds meer donateurs stappen over op periodiek schenken
De Nederlandse Tuinenstichting voert momenteel campagne om haar
donateurs te vragen over te stappen op ‘periodiek schenken’. Dat levert
ons veel extra inkomsten op terwijl het u niets extra’s kost.
Tekst: Suzanne Kooij

Met meer geld kan de NTs een extra impuls geven aan het in stand houden
van bijzondere tuinen en parken en kunnen we onze stichting voor de
toekomst veilig stellen. U, als trouwe donateur, kunt hieraan bijdragen.
Dankzij de nieuwe regels voor periodiek schenken, kunt u nu uw gift veel
gemakkelijker dan voorheen volledig aftrekbaar maken. U hoeft namelijk
geen kostbare notariële akte meer te laten opmaken wanneer u periodiek
wilt schenken.
Meer steun die u niets extra kost
Vanwege onze inzet voor groen cultureel erfgoed is de NTs door de
Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Als u periodiek schenkt
aan de NTs, krijgt u maximaal 65% van uw schenking terug van de
Belastingdienst.
Voorbeeld 1: Valt u in het 42% belastingtarief dan resulteert dit in 42% x
1,25 = 52,5% fiscale aftrek. Van elke € 100,- krijgt u dus € 52,50 van de
fiscus terug. Uw gift kost u dan netto € 47,50 ongeveer het bedrag dat u
al gewend was te betalen. De NTs krijgt dan ruim het dubbele van wat u
voorheen doneerde!
Voorbeeld 2: Zit u in het hoogste belastingtarief van 52% en steunt u de NTs
met een periodieke schenking van €150,- dan krijgt u van de Belastingdienst
per jaar van dit bedrag 52% x 1,25 = 65% terug. Dat is een bedrag van
€ 97,50. Door deze aftrek kost uw donatie u netto slechts € 52,50. De NTs
krijgt dus voor een paar euro per jaar meer 3 x zoveel steun van u!

Wilt u ook overstappen?
Informatie over periodiek schenken staat
op onze website en in een speciale folder,
die al onze donateurs hebben ontvangen.
Voor uw vragen of voor advies over
periodiek schenken en de fiscale voordelen
kunt u contact opnemen met Suzanne
Kooij via ons bureau.
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De culturele multiplier geldt tot een maximum van € 5.000,- per
jaar. De Geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te
schenken. Een bedrijf mag een gift zelfs 150% in aftrek brengen voor de
vennootschapsbelasting.
Donatie omzetten in periodieke schenking
De NTs heeft de afgelopen maanden aan donateurs gevraagd, hun jaarlijkse
of vijfjaarlijkse donatie om te zetten in een periodieke schenking. Bij het
betaalverzoek voor 2015 ontvingen alle donateurs een verzoek om hierop
over te gaan. Inmiddels hebben al tientallen donateurs deze stap gezet.

